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SPRAWOZADNIE FINANSOWE PRZEPROWADZONYCH 
ZBIÓREK PUBLICZNYCH  

PRZEZ STRAś DLA ZWIERZĄT W POLSCE 
 
 
 

ogólny opis  
 

Zgodnie z art. 9 z ustawy z dnia 15 marca 1993r. o zbiórkach 

publicznych, w oparciu o decyzję numer 177/2008 z dnia 23.12.2008r  

podajemy stan zebranych środków pienięŜnych ze zbiórek publicznych 

za okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r  

W/w zbiórki były przeprowadzane na terenie Warszawy, 

Wrocławia, Wałbrzycha oraz Łodzi  w formie dobrowolnych datków do 

zaplombowanych skarbon  stacjonarnych umieszczonych w obiektach za 

zgodą ich właścicieli i uŜytkowników. Wszystkie skarbony były komisyjnie 

otwierane i przeliczane, zebrane fundusze zostały wpłacone do kasy 

stowarzyszenia  i wydatkowane na sterylizacje i kastracje zwierząt 

 

Stowarzyszenie pozyskiwało  środki finansowe na konto bankowe - 

Bank Zachodni WBK S.A oddział w Warszawie nr 49 1090 1753 0000 

0001 0624 8937,  oraz poprzez wystawione skarbony stacjonarne.  

 

Pozyskane środki finansowe zostały wydane zgodnie z decyzją.  
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StraŜ dla Zwierząt nie prowadziła zbiórek w formie kwest i  dla tego 

teŜ w sprawozdaniu ujęte jest tylko rozliczenie skarbon stacjonarnych. 

 

Stowarzyszenie przeprowadziło zbiórki publiczne ustawiając: 

• Skarbony stacjonarne w sieciach sklepów KAKADU 

• Skarbony stacjonarne w gabinetach weterynaryjnych 

• Skarbony stacjonarne w sklepach 

• Skarbony stacjonarne wystawione podczas imprez 

masowych tj. pikniki, wystawy psów, kotów, targach 

zoologicznych, itp. 

Skarbony stacjonarne były umieszczone w bezpiecznych miejscach 

nadzorowanych przez  pracowników  sklepów, klinik weterynaryjnych itp. 

 
 

Ogólne zestawienie pozyskanych funduszy ze zbiórek  
 
 
 
WPŁYWY OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 
 
- KASA ZEBRANO DO SKARBON STACJONARNYCH – 26.997,31 PLN 
- BANK WPŁYNĘŁO – 140,00 PLN 
 
CO DAŁO OGÓLNĄ KWOTĘ ZBIÓREK – 27.137,31 PLN 
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               ZESTAWIENIE ZEBRANYCH FUNDUSZY WG OKRĘGÓW 
 
  WARSZAWA  WROCŁAW  WAŁBRZYCH  LUBLIN  LÓDŹ   
KASA      20.004,53 zł    212,00 zł  3.829,56   zł      - zł  2.951,22 zł   26.997,31 zł  
BANK        140,00 zł                -   zł                  -   zł                 -   zł                -   zł     140,00 zł  
      20.144,53 zł     212,00 zł  3.829,56   zł  - zł     2.951,22 zł   27.137,31 zł  
 
 

Zestawienie wydatków z wyszczególnieniem miejsca 
zbiórki  

 

Sterylizacja i kastracja Warszawa  –    20.550,00 PLN 
Sterylizacja i kastracja Wałbrzych  -       2.941,01 PLN 
Sterylizacja i kastracja Łódź           -       2.859,50 PLN 
 
CO DAŁO OGÓLNĄ KWOTĘ WYDATKÓW – 26.350,51 PLN 
 
Sterylizacji i kastracji zostało poddanych 148 zwie rząt zarówno koty 
jak i psy.  
 
Pozostała kwota tj. 786,00 zł zostanie wydatkowana w roku 2010 i 
rozliczona w sprawozdaniu za rok 2010. 
 
 
Stowarzyszenie zebrało równieŜ dary rzeczowe (karma, leki, akcesoria 
dla zwierząt) o wartości rynkowej – 3.440,41 PLN  (darowizny były 
wycenione po wartości średniej rynkowe). Dary rzeczowe zostały 
wykorzystane dla zwierząt przebywających pod opieką Stowarzyszenia - 
zarówno zwierząt stacjonarnych jak i wolnobytujących, rozdane zostały 
równieŜ karmicielom.  
 
 Pełne sprawozdanie zostało opublikowane na stronie Stowarzyszenia – 
www.sdz.org.pl   


